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REIKI - SHODEN 
Reiki är en  healingmetod som  jobbar med energi. 

I den allra första initieringen till reiki får du lära dig
mer  om energiarbete och hur du kan använda det
för att stärka och stötta och boosta både dig själv

och andra. 
I augusti diplomerar jag mina allra första studenter i

egenskap av Reiki Master
 

Vill du bli en av dem? 



SHODEN betyder "The first teaching" och du
kommer att få lära dig grunden i Reiki. Vi jobbar
med traditionen, och historien. Du kommer att få

lära dig att använda din energi och intuition. Vi
jobbar med de fem principerna i Reiki , du blir

initierad till den första kraftsymbolen och får
också med dig positioner och metoder för att

kunna börja använda reiki  både på dig själv och
andra

 
Vi gör en djupdykning i vad inre arbete och energi

är och du kommer att få jobba med det på ett
fysiskt, emotionellt, mental och spirituellt plan. 

 
 



PRAKTISK INFO  

Vad reiki är  
Reikins historia & tradition
De fem grundprinciperna 

Mer om energiarbete

 

Kursen består av två delar
 

DEL 1 ÄR ONLINE - 
 

Du jobbar i din egen takt, och har tillgång
till en kursportal med videos, workbooks,

information och inspiration. Under denna
del får du lära dig om: 

 



 
DEL 2 ÄR IRL - 

 
Vi träffas tillsammans och går igenom det som

är enklare och bättre att lära sig i en grupp.
Under denna del blir du introducerad till

Din första kraft-och fokussymbol
Olika handpositioner 

Praktik på dig själv och andra 
Initiering 

Etik och moral 
Vi går igenom frågor och funderingar  



I kursen ingår också ett samtal med mig - via
zoom

 
Du har 60 minuter i potten och kan välja om
du vill investera den tiden vid ett och samma

tillfälle eller dela upp den på 30 min x 2 
 

Du ansvarar själv för att boka tiden och du
har 3 månader på dig från det att kursen är

slut 



DIPLOM OCH TILLGÅNG TILL
MATERIAL

 
Efter kursen får du diplom och har tillgång till

online-materialet under 1 år
.

Det krävs närvaro under den andra delen av
kursen - den går inte att närvara vid över nätet

 



ATT HA MED DIG 
 

Ett öppet och nyfiket sinne samt minst en
reki-behandling(distans eller IRL, med mig

eller någon annan)
 

 



DATUM OCH INVESTERING
 

Online-delen gör du när du vill men du  behöver vara
klar med allt inför vår andra del

 
Del 2 är söndagen den 21 augusti klockan 9-16 på

Rodjuret, Ålstensgatan 8 i Bromma
 

Investering: Ord 3900 kronor. Med sommarrabatt
3120 kronor 
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